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Összefoglalás: Katalónia kérdése napjaink egyik égető nemzetközi és európai jogi 
témája, melynek azonban komoly gazdasági és pénzügyi vonatkozásai is vannak. 
Tanulmányunk első részében megvizsgáltuk az autonóm tartomány függetlene-
désének a lehetőségeit a spanyol belső és a nemzetközi jog alapján. A második 
részben azt próbáljuk körüljárni, hogy milyen gazdasági és pénzügyi következmé-
nyei (előnyei és hátrányai) lehetnek a függetlenné válás egyes szcenárióinak.

Abstract: The question of Catalonia is one of the hottest topics of international and 
European law, which has serious economic and financial implications. The first part 
of our study tried to unravel the possibilities for the autonomous region to gain 
independence based on both domestic Spanish and international law. In the second 
part we analysed the real economic and financial consequences (advantages and 
disadvantages) of the different scenarios of a hypothetical Catalan secession.

A kAtAlán függetlenség árA

A független Katalónia létezésével kapcsolatos jogi és politikai keret elemzése 
után a jelen írásban az önálló gazdaság lehetőségét vesszük górcső alá. 
Katalónia Spanyolország és az Európai Unió egyik legprosperálóbb régiója. 

Épp ezért – Baden-Württemberg, Rhône-Alpes és Lombardia mellett – az EU egyik 
motorjának is nevezik. Diverzifikált iparának, a szolgáltatásoknak és a geopolitikai 
helyzetének köszönhetően a GDP-je az uniós átlag felett van (1. táblázat), és a spa-
nyol bruttó hazai termék közel 19 százalékát1 a tartomány adja.

1. táblázat2

A katalán GDP a 2015. évi adatok tükrében

  ÖSSZES GDP 
(millió €)

Egy főre jutó 
GDP (€), PPS

Éves GDP-
növekedés (%)

KATALÓNIA*      204 189 30 900 3,3
SPANYOLORSZÁG   1 075 639 25 900 3,2

EU28 14 714 029 28 900 1,9
* Ez az összeg 18,98 százaléka az összes spanyol GDP-nek.

A gazdasági mutatók következtében senki nem vonja kétségbe, hogy a katalán 
régió – a számára kedvezőtlennek mondható autonóm finanszírozási rendszer el-
lenére is – egy gazdag terület. A kérdés, hogy az esetleges függetlensége esetén is 
meg tudná-e tartani ezt a prosperitást, és a különböző gazdasági és politikai fakto-
rokat figyelembe véve életképes tud-e maradni. A statisztikai adatok és a szakértői 
1 2015. évi adat.
2 Forrás: Eurostat, 2017.



TANULMÁNYOK

4 Kálmán Szandra - Nagy Sándor Gyula

tanulmányok, kimutatások elemzésével arra világítunk rá, hogy rövid távon milyen 
tényezők utalnak az önálló katalán állam gazdasági életképtelenségére, illetve hogy 
a szecesszióval járó költségek annyira drágává tennék az elszakadást, hogy az irre-
álissá tenné a függetlenséget.

Minden szeparatista mozgalom megpróbálja a tényeket a saját céljai igazo-
lására felhasználni. Nincs ez másként a katalánok esetében sem, akik egy egész 
szakértői testületet állítottak fel a demokratikus átmenetet és a független államiság 
kialakítását célzó forgatókönyv megalkotására. E tervek azonban több helyen is, a 
realitástól elrugaszkodva, túlzott optimizmust vagy a tények teljes figyelmen kívül 
hagyását tükrözik.

A független katalán állam rövid és középtávú gazdasági sikerességének a kulcs-
kérdése a rendelkezésére álló költségvetés és a gazdasági önállósodás lehetősége. 
A tartomány elképzelései szerint az általuk termelt javakkal való önálló gazdálkodás 
Európa egyik leggazdagabb államává tenné Katalóniát. Ez esetben azonban renge-
teg tényezőt kell figyelembe venni, az államutódlás általános kérdéseitől (aktívák és 
passzívák elosztása) és az államadósságtól kezdve. Ez utóbbi meghatározó lehet 
abból a szempontból, hogy milyen gazdasági pozícióból vág neki a függetlenség-
nek az új ország.

Pénzügyileg jelentős kérdéseket vet fel az EU-tagság is, az Unióból érkező 
források miatt. Ahogy arra Nagy Sándor Gyula és Szabó Barnabás is felhívja a fi-
gyelmet, az uniós jog és a szerződések alapvetően nem ismerik az „államutódlás” 
lehetőségét szétválás esetén, így különmegállapodás vagy szerződésmódosítás 
nélkül Katalónia EU-s viszonylatban új államnak,3 az újbóli csatlakozásig harmadik 
államnak tekintendő, ezért átmenetileg nem számolhat az uniós forrásokkal. Az EU-
tagság gazdasági előnyeire és hátrányaira a későbbiekben térünk ki részletesebben.

Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a szerződéseknek megfelelően történő 
államutódlás a nemzetközi jogban is kevéssé szabályozott terület. A katalán eset-
re vonatkozó kiválás kérdését alapvetően az államutódlásról szóló 1978. évi bécsi 
egyezmény volna hivatott szabályozni, ugyanakkor annak Spanyolország nem ré-
szes állama, és az aláírók, illetve ratifikálók alacsony száma miatt csak 1996 óta 
hatályban lévő egyezmény nem tekinthető a nemzetközi szokásjog szerves részé-
nek.4 Az állami tulajdon elosztásával kapcsolatos 1983. évi bécsi egyezmény, amely 
szintén fontos kérdéseket szabályozna, soha nem lépett hatályba,5 így mindkét 
egyezmény csak akkor tekinthető irányadónak, ha a kérdéses felek abban meg-
egyeznek; de a hatályuk semmiképp sem lesz automatikusan kötelező, mivel a 
nemzetközi jogi státuszuk erősen megkérdőjelezhető.

3 Nagy, Szabó, 2015. 86. o.
4 United Nations, 1978.
5 United Nations, 1983.
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Az államadósság felosztása

Bármilyen jogi iránymutatásban egyeznek is meg az államok, vannak alapve-
tő elvek, amelyek meghatározzák a tárgyalásokat. Ilyen az arányosság elve, 
amelynek értelmében a katalán Fehér könyv szerint az elszakadó területen 

élőkre jutó költségeknek arányosnak kell lenniük Katalónia demográfiai súlyával, 
hogy a szecesszióban érintett állampolgárok ne viseljenek nagyobb terhet az ál-
lamadósság vonatkozásában, mint más polgárok. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a 
nemzetközi gyakorlatban a terület gazdasági súlya, a központi költségvetéshez való 
hozzájárulásának a mértéke (hogy a GDP milyen arányát adja) vagy a központi kor-
mány által az elszakadó területnek juttatott transzferei is elfogadott paraméternek 
számítanak.6

A katalán helyzetre alkalmazható, teljes analógiát nem találunk a nemzetközi 
jogban és a történelemben, ezért az ahhoz legközelebb álló csehszlovák szétválás 
példájára alapozhatunk. Ott az utódállamok – a fent írtaknak megfelelően – a lakos-
ság arányait figyelembe véve egyeztek meg a közös államadósság elosztásában. 
Katalónia a 7,5 milliós lakosával a szecesszió esetén – a népesség arányában – a 
spanyol államadósság 16 százalékát örökölné meg.7 Ezzel az államadóssága jelen-
tékeny összeggel növekedne.

Hasonlóan fontos a méltányosság elve, amely alapján a katalánok – a kötele-
zettségekkel és az államadósság átvállalt részével arányosan – a spanyol állam 
által birtokolt eszközökből és javakból is részesülhetnek, amennyiben azok nem 
egyértelműen hozzárendelhetők egy bizonyos területhez. A területiségi elv célja, 
hogy az újonnan születő katalán államnak ne kelljen magára vállalnia a területén 
kívül eső helyi és területi szervek adósságát, csak a Katalóniában lévő önkormány-
zatokét, területi egységekét – természetesen a Generalitat meglévő adóssága 
mellett. Lényeges mindemellett a tárgyalások átláthatósága, amely alapvető elve a 
nemzetközi közösségnek.8

A Generalitat szakértőinek Fehér könyve szerint „az államadósság és a kötele-
zettségek elosztása nyilvánvalóan különös jelentőséggel bír a jövőbeli költségvetés 
tekintetében, amely gazdasági és pénzügyi konzekvenciákkal jár mindkét állam 
számára”.9 Fontos kiemelni, hogy az államadósság megosztása egy meglehetősen 
összetett kérdés, ahol több szempontot is figyelembe kell venni.

Az államadósság egyik része a helyi adósság, amely a Katalónia területén 
működő tartományi és megyei tanácsok, városi közigazgatási szervezetek és ön-
kormányzatok adósságát foglalja magába. Ez egyértelműen az új katalán entitás 
államadósságát növelné.10

  6 Generalitat de Catalunya, 2014. 53–54. o.
  7 Nagy, 2012. 43. o.
  8 Generalitat de Catalunya, 2014. 54–55. o.
  9 Uo. 55. o.
10 Uo.
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A másik részt a spanyol központi költségvetés államadóssága jelenti, amely 
felosztható egy, az adott területhez egyértelműen hozzárendelhető és egy ah-
hoz egyértelműen nem hozzárendelhető adósságra. Az első csoportba sorolható 
minden olyan kiadás és adósság, amely a központi kormány vagy annak valamely 
szerve által az adott területen végzett befektetés, beruházás vagy szolgáltatás so-
rán halmozódott fel az állami költségvetésben. Katalónia esetében ez a területén 
végzett állami beruházások, szolgáltatások és befektetések következtében a spa-
nyol büdzsében generált adósság egy részének az átvételét jelentené – főként a 
szerződéses kötelezettségekből fakadó és a fenntartásra irányuló összegeket –, de 
olyan tételek nem tartoznak ide, amelynek során az állam által végzett tevékenység 
nem Katalónia területére irányult.11

A második csoportot alkotó adósságok köre az állam által nyújtott általános és 
szolgáltató feladatok ellátásból alakul ki – ilyen például a minisztériumok adóssága, 
az állami infrastruktúra működtetése stb. Ez esetben a két félnek egyértelműen meg 
kellene egyeznie az összeg arányos és méltányos elosztásáról. Szóba jöhet a koráb-
ban már említett, demográfiai alapon történő elosztás elve, de fontos hangsúlyozni, 
hogy az államadósság – arányos – megöröklése mellett az új katalán államot ugyan-
úgy megilleti a spanyol állam által birtokolt vagyon és eszközök bizonyos része.12

A nemzetközi szerződésekből adódó kötelezettségek

Az a feltételezés, hogy egy független katalán állam profitálna a Spanyolor-
szág által kötött, megközelítőleg 1000 kétoldalú egyezményből,13 erősen 
megkérdőjelezhető. Az önálló államiságot támogató erők ismétlődően az 

államöröklésről szóló bécsi konvencióban lefektetett folytonosság elvével érvelnek, 
de ahogy azt korábban is említettük, az egyezménynek Spanyolország nem részes 
fele, és maga a szerződés az alacsony számú ratifikációja miatt nem tekinthető a 
nemzetközi szokásjog szerves részének. Ebből kiindulva és figyelembe véve azokat 
a korábbi nemzetközi jogi eseteket, amikor a nemzetközi szervezeti tagság, illetve 
a még az egységes állam által kötött nemzetközi szerződések jogutódja nem a be-
lőle kiváló terület, hanem a korábbi államiságot folytató entitás lett, egyértelműnek 
tűnik, hogy a bilaterális megállapodások kedvezményezettje továbbra is Spanyol-
ország lesz, és a független katalán államnak új egyezségeket kellene kötnie mind 
kereskedelmi, mind kulturális, oktatási vagy egyéb együttműködés terén – kivéve, 
ha az elszakadásról és a demokratikus átmenetről szóló tárgyalások során más 
megállapodás születik.

A katonai és védelmi kiadások vonatkozásában jogos az az érvelés, hogy egy 
független katalán államnak nem kellene a spanyollal megegyező szintű kiadásokat 
fordítania az ország védelmére, mert ahhoz egy viszonylag kicsinek számító had-
sereg is megfelelő lenne.

11 Uo. 55–56. o.
12 Uo.
13 El Clauer, 2013. 47. o.
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Egyesek azt is felvetik, hogy szüksége lenne-e egyáltalán az önálló Katalóniának 
saját védelmi erőre, illetve folyamodnia kellene-e NATO–tagságért. Ez a kérdés arra 
a tényre emlékeztet, hogy a spanyol csatlakozásról szóló 1986-os referendum idején 
a tartomány ellenezte a NATO-tagságot.14 Ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozni 
kell, hogy a szervezet alapító okirata szerint a tagoknak a GDP-jük meghatározott 
részét (a walesi csúcson hozott döntés értelmében 2 százalékát) védelmi kiadá-
sokra kell költeniük. De az is kérdéses, hogy taggá válhatna-e Katalónia független 
államként, ha Spanyolország nem támogatná azt – tekintettel ez utóbbinak a geo-
politikai helyzetéből eredő befolyására.

Mindezeken túl kritikus kérdés a természeti erőforrások elosztása, különös 
tekintettel a vízgazdálkodásra és az energiaellátásra. Kiemelten lényeges az e té-
ren való megegyezés olyan hidraulikus források, közös folyók medre kapcsán, 
amelyek mindkét állam területén találhatók vagy átfolynak, így egyik entitás sem 
gyakorolhat kizárólagos felügyeletet felettük.15 A függetlenséget támogató civil és 
politikai erők által hivatkozott tanulmányok szerint a független katalán állam a je-
lenlegi területén található erőforrások birtokában – bár jelentős mértékű lenne a 
fosszilis energiahordozóktól való függése – mind energiaellátási, mind vízgazdálko-
dási szempontból alkalmas lenne a határain belül felmerülő igények kielégítésére.16 
Ugyanakkor a szabályozó és elosztó központok felállítása elengedhetetlen lenne, 
ami ismételten költségvonzattal jár a születendő állam számára. Egyes esetekben 
– például az Ebro folyóval kapcsolatos ügyekben – érdemes lenne megfontolni a 
közös menedzsmentet.17

Az állam által nyújtott szolgáltatások és a jogbiztonság kérdései

A Katalónián kívüli magántulajdon, a bankfiókok és a részvények kérdése a 
magánjog által szabályozott terület.18 A szecessziót követő elvesztésük, Spa-
nyolország részéről történő kisajátításuk, államosításuk valószínűtlen, mivel 

az sértené mind a nemzeti, mind a nemzetközi magánjogi normákat, és mivel nem 
közjogi kérdés, nem képezné részét a két állam közötti tárgyalásoknak. Ugyanakkor 
a Katalónia területén kívül élő, magukat katalánnak valló személyek állampolgársá-
gának, a kettős állampolgárságnak, illetve a leendő független katalán állam területén 
működő spanyol cégek és a nekik dolgozó személyek adófizetésének és szociális 
ellátási hozzájárulásának a kérdése19 már ennél bonyolultabb ügy. Ezek költsége 
elsősorban a szociális ellátórendszereknél, illetve az adózásnál jelentkezik.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy az aktívák és passzívák tárgyalása során a korábban 
spanyol, de a változással katalán állampolgárságúvá váló személyeknek a szociális 

14 Uo. 29. o.
15 Generalitat de Catalunya, 2014. 58. o.
16 El Clauer, 2013. 183. o.
17 Generalitat de Catalunya, 2014. 58. o.
18 El Clauer, 2013. 59. o.
19 Uo.
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biztonsági rendszerekkel és az adófizetéssel kapcsolatos, a területhez köthető és 
ott nyújtott állami szolgáltatásokra vonatkozó nyilvántartásait, adatait az utódállam 
– jelen esetben a független Katalónia – rendelkezésére kellene bocsátani.20

Azt is ki kell emelni, hogy a spanyol központi költségvetésbe való befizetési kö-
telezettség megszűnése, valamint az állampolgári hozzájárulás és a befolyó adók 
révén egy jelentékeny összeg állna a független katalán kormány rendelkezésére a 
nyugdíjak, a munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások és más segélyek rend-
szerének a fenntartására. Bár azt a Generalitat szakértői és a függetlenségpártiak 
többször is megemlítik, hogy az önálló Katalóniának ki kell építenie a saját szociális 
biztonsági rendszerét, és fel kell állítania a saját adóhatóságát, az ehhez szükséges 
apparátus létrehozása,21 a tisztviselői kar képzése, utánpótlása és mindezek fenn-
tartása elenyésző költségként jelenik meg a számításaikban.

Lényeges továbbá megemlíteni, hogy a jelenlegi területi autonómia következ-
tében meglévő kompetenciák és kormányzat mellett az állam rentábilis működése 
érdekében szükségessé válna az igazságügyi és a szolgáltatási rendszer kiépítése 
(bíróságok, ügyészség felállítása, bírák, nyomozó ügyészek, szakértők bevonása, az 
adminisztráció kialakítása), a szociális biztonsági rendszer megteremtése; a tőzsde, 
a katalán nemzeti bank és a fiskális szabályozó intézmények létrehozása; az inf-
rastruktúrát kezelő állami vállalatok megalapítása; az önálló külkapcsolatoknak, a 
külképviseletek rendszerének, a védelmi és katonai szolgálatnak a megszervezése; 
ügynökségek, kamarák, kutatóintézetek, sportszövetségek alapítása; oktatási ösz-
töndíjak, valamint önálló adó- és finanszírozási rendszer megteremtése.22

Igaz ugyan, hogy ezek állandó költségterheket jelentenének a katalán kormány 
számára, de – a külképviseletek alkalmazottait leszámítva – az állami adminiszt-
ráció tisztségviselői a bérüket nagy valószínűséggel Katalónia területén költenék el, 
így az állam által kifizetett juttatások egy része a körforgás során biztosan vissza-
kerülne a gazdaságba, majd – különböző adók formájában – az államhoz.23

Ugyanakkor ezek új funkciók, amelyeket önálló államként Katalóniának kell biz-
tosítania. Figyelembe véve a függetlenséggel járó egyéb költségeket – a nemzetközi 
szervezetek tagságával járó anyagi terheket, az egy ellenséges hangulatban kikiál-
tott függetlenség okozta esetleges kedvezőtlen nemzetközi környezetet és annak 
pénzügyi hatásait, a külföldi és a spanyol cégek részleges kiáramlásának a való-
színűségét, valamint egy teoretikus bojkott okozta munkanélküliség-emelkedést –, 
feltételezhető, hogy rövid távon még ha a Generalitatnak jelentős pénzeszközök is 
állnának a rendelkezésére, akkor sem zajlana annyira zökkenőmentesen ez az át-
menet, ahogy azt a meglehetősen optimista szakértői állítják.

Érdemes még kitérni egy gondolat erejéig a Credit Suisse tanulmánya által 
említett témák – humán erőforrás, nem kézzelfogható infrastruktúra (oktatás, 
egészségügy, kormányzás) – fontosságára, valamint az azokba való befektetés    

20 Generalitat de Catalunya, 2014. 58. o.
21 Uo. 81–82. o.
22 Bosch Roca, 2013. 55–59. o.
23 Bosch Roca, 2013.
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költségeibe.24 A tanulmány szerint ezek kis országok esetén a gazdasági siker mo-
torjai lehetnek, ugyanakkor mivel a szokásos állami kiadások között nem jelennek 
meg, a költségeikkel a függetlenséget támogatók nem számolnak. Jóllehet az ok-
tatás és az egészségügy kérdése már most is az autonóm tartományok szintjére 
„devalvált” hatáskör, ha a független Katalónia a legsikeresebb gazdaságok közé 
szeretne tartozni, komoly összegeket kellene befektetnie a humánerőforrás-, az ok-
tatás és az egészségügyi ellátás fejlesztésébe.

Fontos még megemlíteni, hogy egy Katalóniával azonos nagyságú ország 
költségvetése a mérete miatt sokkal gazdaságosabb, mint egy spanyolországnyié – 
ahogy ezt Stefano Natella és Michael O’Sullivan is kifejti.

Elméletileg a nagy országoknak előnyüknek kellene származnia a méretgazdasá-
gosságból. … [Azonban] nem ennyire magától értetődő a várt eltérés. A közszféra 
fizetései és a nagyvállalati adók tekintetében egyértelműen látszik a nagy orszá-
gok méretgazdaságossági előnye. Ugyanakkor a kis országok többet költenek az 
egészségügyre és az oktatásra – ahol a méretgazdaságosság nem egy meghatá-
rozó faktor –, amelyek hosszú távon egy ország sikerének a kulcselemei.25

A megnövekedett államadósság finanszírozása egy olyan gazdasági paraméte-
rekkel rendelkező országnak, mint amilyen a független Katalónia lenne, alapvetően 
nem kellene problémát jelentenie. De akkor jön az a bizonyos „ha”. Ha minden ked-
vezően alakul, semmilyen átmeneti pénzügyi nehézséggel és instabilitással nem 
kell szembenéznie, és a befektetői bizalom is töretlen marad, biztosítva ezzel a ke-
reskedelem és az export korábbi szintjét. Amennyiben a körülmények ennél mégis 
kedvezőtlenebbül alakulnának, valószínűsíthető, hogy rövid távon a katalán szakér-
tők által prognosztizáltnál költségesebb lenne a függetlenség kikiáltása. Gondoljunk 
például a monetáris kérdésekre és a valutára.

A globAlizált világ előnyei
és A gAzdAsági növekedés lehetősége

A szuverén Katalónia kereskedelmi helyzete, valamint a globalizáció által nyújtott 
előnyök lehetősége – amelyek elősegíthetik, hogy egy kedvező forgatókönyv 
alapján megszülető katalán állam prosperáló gazdaságként Európa és a világ 

élvonalába tartozzon – kiemelten fontos aspektus a függetlenség szempontjából. 
A globalizáció vívmányai egyértelműen könnyebbé és kifizetődővé tehetik a katalá-
nok számára az önállóságot. Ugyanakkor az érem másik oldala, hogy a független 
katalán állam gazdasági lehetőségeit nagyban befolyásolná egy kereskedelmi boj-
kott, a monetáris kérdések és azok hatásai (új pénznem, likviditás, befektetések). 
A következőkben szeretnénk rávilágítani azokra a költségekre, amelyeket a katalán 
gazdaságnak okozhat a szecesszió.
24 Natella, O’Sullivan, 2015.
25 Natella, O’Sullivan, 2014. 4. o.
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A globalizáció korunk egyik olyan vívmánya, amely az interdependenciák rend-
szerén keresztül rengeteg lehetőséget biztosít az államok számára. Több tanulmány, 
köztük a Credit Suisse-é és a J. P. Morgané is azt bizonyítja, hogy a kis gazdaságok 
nagyon jól teljesítenek a globalizált kereskedelmi kapcsolatokban. A nem kézzel-
fogható (intangible) infrastruktúrába (oktatás, egészségügy, kutatás és technológia, 
pénzügyek és szolgáltatások) történő befektetés, valamint a specializáció komoly 
előnyöket jelenthet egy megfelelő jogi és politikai struktúrával rendelkező, homogén 
társadalmi összetételű, a multinacionális vállalatok igényei szerint specializálódott, kis, 
nyitott gazdaság számára. Ezek együttes megléte – a jó geopolitikai elhelyezkedéssel 
kiegészülve – sok negatív tényezőt ellensúlyozhatna a független Katalónia számára.

Natella és O’Sullivan is felteszi a kérdést, hogy mennyit számít a méret egy or-
szág gazdasági sikerességében. „Hátrányban vannak a kis államok a nagyokkal 
szemben az egyre versengőbbé váló világban? Az elszakadások jobb gazdasági 
kimenetelekhez vezethetnek?”26 E kérdések Katalónia elszakadása esetében is igen 
aktuálisak.

Az ENSZ tagállamainak a száma az 1945-ös megalakulása óta 50-ről 193-ra 
emelkedett, ami közel négyszeres növekedést jelent…, [ezek] kétharmada „kis” or-
szágként definiálható. ... Nemcsak a kis államok száma nő, de a nemzetközi politikai 
gazdaság viszonyai is oly módon változnak meg, hogy egyszerre alapozzák meg … 
[azok] létjogosultságát, és állítják őket kihívások elé. A globalizáció a kis államok és 
a különálló/önálló kereskedelmi övezetek27 felemelkedéséhez vezetett.28

Skócia és Katalónia lehetséges függetlenné válásának a kérdése érdekes vitát 
indított el a közgazdászok és a döntéshozók között a folyamat esetleges gazdasági 
kimenetelei kapcsán. A politikusok és a gazdasági társaságok egy része úgy véli, 
hogy „egységben az erő”, a megosztott államokat az elbukás réme fenyegeti. Az 
egyik legfőbb érvük, hogy az elszakadással rengeteg bizonytalanság keletkezne jogi, 
monetáris és pénzügyi téren is. Ez a korábban említett nemzetközi jogi szabályozás 
és iránymutatás hiányában részben igaz is. Másrészről viszont a függetlenségpárti-
aknak az az érve, hogy Skócia és Katalónia kulturálisan, politikailag és gazdaságilag 
is különbözik az „uniótól”, azaz attól az entitástól, amelynek a részei, szintén jelentős 
igazságtartalommal bír.29

A szerzők egy későbbi tanulmánya szerint tény, hogy „a kis fejlett országok és 
a különálló/önálló kereskedelmi területek gazdaságilag sokkal sikeresebbek, mint a 
nagy államok, és különösen fontos, hogy sokkal nagyobb mértékben hatott rájuk a 
globalizáció. Általában a vezetői/vezérei annak, hogy az immateriális … infrastruktu-
rális faktorokat – mint az oktatás, a technológia és az egészségügy – a növekedés 
hajtóerejévé tegyék.”30 Ez Katalónia számára is komoly lehetőséget jelentene arra, 
hogy gazdaságilag a világ élvonalába tartozzon.

26 Uo. 3. o.
27 WTO–definíció.
28 Natella, O’Sullivan, 2014. 3. o.
29 Uo. 4. o.
30 Natella, O’Sullivan, 2015. 3. o.
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Fontos kiemelni, hogy az említett tanulmányok főként a gazdasági struktúrákat 
és azoknak a gazdasági sokkokra, válságokra adott reakcióit elemezték – többek 
között a 2008-as globális válságéra, amely a jelenlegi katalán autonómiaigény 
erősödésének az egyik fő gazdasági szempontja. Mivel e dolgozatban a katalán 
függetlenség hatásait vizsgáljuk, Natella és O’Sullivan elemzései jó például szolgál-
hatnak a kialakítandó gazdasági struktúra, monetáris és fiskális politika tekintetében, 
amelyekkel a szuverén katalán államnak rendelkeznie kellene ahhoz, hogy megfele-
lően viselni tudja a nemzetközi gazdaságban időről időre megjelenő sokkhatásokat. 
A tanulmányok egyértelműen azt támasztják alá, hogy egy Katalóniához hasonló 
méretű állam gazdaságilag rendkívül sikeres lehet, azaz a megfelelő körülmények 
és politikai döntések hosszú távon kedvező végkimenetelt eredményezhetnek.

Arra a kérdésre, hogy Katalónia szuverén államként gazdaságilag életképes le-
het-e, a függetlenségpártiak azt mondják, hogy a katalán kereskedelemnek már ma 
is 53 százaléka exportra irányul, s ez az arány az önállóság megszerzését követően 
minden bizonnyal emelkedne.31 Mint arról már szó volt, a Katalónia nagyságú kis 
országok általában nyitottabb gazdaságok, exportorientáltak és a globális nemzet-
közi gazdaság legsikeresebb államai között találhatóak. A Világgazdasági Fórum 
Globális versenyképességi jelentése32 szerint a húsz legversenyképesebb európai 
ország közül tizenkettő kis állam.

Natella és O’Sullivan is ugyanezt állította: „az elmúlt 30 év, a globalizáció 
geogazdasági megatrendje az »új« kis államok felemelkedése volt. A tanulmány ké-
szítése során negatív korrelációt fedeztünk fel az államok mérete és a GDP egy főre 
jutó megoszlása között. Ez [a megállapítás] különösen igaz a magas jövedelemmel 
rendelkező országokra.”33

Ugyanakkor a Credit Suisse tanulmánya azt is igazolta, hogy a kis országok 
minden korábbinál védtelenebbek

a változó globális környezetben [jelentkező] politikai és gazdasági kihívásokkal 
szemben. Figyelembe véve az Új-Zéland és Norvégia által a lassabb kínai növe-
kedés miatt tapasztalt mellékhatásokat, a megszorítások evidens társadalmi 
költségeit, illetve azokat a nehézségeket, amelyekkel az importált defláció mellék-
hatásaként a központi bankok az északi régióban szembesülnek, látható, hogy a 
kis országok azok a jelzőrendszerek, amelyek először mutatják meg nyilvánvalóan 
a világban jelentkező fiskális egyensúlyhiányokat.34

Ez a globális piacok szempontjából nagyon fontos, mivel a kis országok a jövő 
kvázi jelzőrendszereként szolgálnak, és tesztelik, hogy mely megoldások műkö-
dőképesek. Ezáltal nemcsak a nagyobb országokra vonatkozó következtetések 
vonhatók le, hanem az is látható, hogy milyen globális környezet, illetve hatások 
okozhatnának nehézséget a szuverén katalán állam számára, a gazdasági pros-
peritás időszakát távolabbra tolva. Hiszen azok a problémák, amelyekkel a kis 

31 El Clauer, 2013. 73. o.
32 Schwab, 2016. 7–33. o.
33 Natella, O’Sullivan, 2014. 4. o.
34 Natella, O’Sullivan, 2015. 3. o.
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országoknak a globalizáció hajnalán szembesülniük és megküzdeniük kellett – mint 
a negatív kamatláb vagy a bevándorlás és a megszorítások okozta feszültségek –, 
egy újonnan létrejövő entitás esetében is felmerülhetnek.35

A gazdaságilag stabil kis országoknak a gazdaságuk nyitottsága és az export-
orientáltságuk magasabb szintje miatt a GDP-hez viszonyított államadóssága 
általában sokkal alacsonyabb, ezért jó modellként szolgálhatnak Katalónia szá-
mára is.

A kis államok a nemzetközi kereskedelem iránt nyitottabbak, illetve nagyobb mérték-
ben terjedt ki rájuk a globalizáció hatása, mint a nagyokra. Egy ország sikeressége 
szempontjából a kereskedelmi nyitottság meghatározó faktor. A megnövekedett 
specializáció [pedig] segít a kis országoknak abban, hogy az egyre versengőbb 
környezetben sikeresebbek tudjanak lenni. Ugyanakkor a kis gazdaságok nagyobb 
volatilitást tapasztalnak a gazdasági növekedés terén, mint a nagyobb országok.36

A Generalitat szakértői a független katalán gazdaság perspektíváinak a vizsgá-
latakor mindig kifelejtik az egyenletből a kedvezőtlen körülményeket és az esetleges 
akadályokat. Ha a függetlenség teljes egyetértésben és „ceteris paribus” jönne létre, 
akkor minden valószínűség szerint igazuk lenne. De a jelenlegi helyzetben – ameny-
nyiben a függetlenség egyáltalán bekövetkezne – nem egy gazdaságilag stabil és a 
nemzetközi befektetőket vonzó, a korábbi szinten kereskedő állam vízióját látjuk. Így 
az elszakadás költségei rövid távon vélhetően mind a független állam, mind pedig 
annak állampolgárai számára kedvezőtlenebbek és költségesebbek lennének az 
optimista becsléseknél. Ez pedig épp az ellenkező hatással lenne a GDP növekedé-
sére és az ország prosperitására, mint amit a szakértők „jósolnak”.

Natella és O’Sullivan tanulmányából az is megfigyelhető, hogy
a kis országok vezetik a globalizációs rangsorokat. 2000-ben a 25 „legglobalizáltabb” 
ország 76 százalékát a kis országok adták; mára ez az arány elérte a 84 száza-
lékot. A globalizációs liga tabellájának tetején klaszterszerűen tömörülnek a kis 
„raktárgazdaságok”. Ez ugyanakkor azt is megmutatja, hogy milyen sebezhető a 
gazdaságuk a pénzügyi, foglalkoztatási és kereskedelmi folyamatok által. Összes-
ségében, ha a részletekbe menően elemezzük a globalizációs rangsorokat, a kis 
fejlett országok megelőzik a nagy és közepes méretű államokat.37

A szerzőpáros a világon létező függetlenségi mozgalmak vizsgálata alapján 
összeállította, hogy az elszakadni vágyó területek hányadikak lennének, és hogyan 
helyezkednének el a rangsorban az anyaországukhoz képest. Québec teljesítene a 
legjobban: a 13. helyre kerülne, ezzel Kanada mögött állna. A számítások alapján 
Katalónia a 20., Skócia a 26. helyen állna, megelőzve a 27. Spanyolországot és a 32. 
Egyesült Királyságot.38 Ez hosszú távon egyértelműen igazolná a függetlenségpárti 
szakértők állításait.

35 Uo. 3–5. o.
36 Natella, O’Sullivan, 2014. 4. o.
37 Natella, O’Sullivan, 2015. 5. o.
38 Natella, O’Sullivan, 2014. 7–8. o.
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Mint azt már többször említettük, az immateriális infrastruktúra39 a kutatások 
szerint a kis országok gazdasági sikerének az egyik kulcskérdése. „Ha az oktatást, 
egészségügyet vagy az immateriális infrastruktúrát eszközként hozzáadjuk a siker-
hez, azt láthatjuk, hogy a kis országok arányosan nagyon jól teljesítenek. Az ENSZ 
emberi fejlettségi indexe [Human Development Index, HDI]40 szerinti rangsorban a 
legjobb 30 ország több mint felét kis államok teszik ki. Skócia és Katalónia emberi 
fejlettségi indexe magasabb, mint az Egyesült Királyságé vagy Spanyolországé.”41 
A HDI alapján elmondható, hogy a kis országok általánosságban jobb helyezést 
érnek el, ugyanakkor a fordítottja nem igaz a nagy államokra.42

A visszatérő dilemma, hogy azok az „összetevők”, amelyek sikeressé tettek egy 
országot, nem emelhetőek át egyszerűen, és… [használható] egy másik nemzet 
esetében, mint egy jól bevált recept. Ugyanakkor, ha a rendelkezésre álló széles 
körű kutatási eredmények és a szakirodalom alapján meg kellene adnunk a „titkos 
összetevőket”, amelyek lényegesek a kis államok sikerességéhez, akkor a követke-
zőket emelnénk ki: a stratégiai tervezés jelentősége, valamint a külső erők hatásai 
iránti figyelem, felkészültség (piacok, kereskedelem, bevándorlás) … [Ezek] fontosak 
ahhoz, hogy az állam egy sikeres kis országgá fejlődjön, továbbá az e területeken a 
megfelelő szakpolitikák végrehajtására [alkalmas] intézményi képesség.43

Olfa Alouini és Paul Hubert tanulmánya szerint a méretbeli „hiányosságokat” 
azok a költségek – szállítás, tranzakció és heterogenitás – okozhatják, amelyeket 
általában a nagy országokkal azonosítunk. Vagyis a kisméretű országok homo-
genitásból, denzitásból, magasabb hatékonyságból és rugalmasságból származó 
előnye magyarázza azt, hogy miért mutatnak a kis államok nagyobb GDP-növeke-
dést és magasabb emberi fejlettségi indexet. „A decentralizáció kiegyensúlyozottabb 
növekedést és relatív gazdagságot eredményezhet az államban a transzferek egy 
részének a központi kormánytól a szegényebb régiók, államok felé történő átirányí-
tásával.44

Lényeges még kiemelni, hogy a vállalatok számára a kis államok előnye, hogy 
a globális trendek kihasználásával és a specializációba, valamint az oktatásba tör-
ténő befektetéssel azok olyan szolgáltatásokat tudnak biztosítani, amelyek vagy 

39 „Immateriális infrastruktúra – oktatás, kormányzás, jogállam – képesség a globalizáció és a 
makro volatilitás menedzselésére; emberi fejlettségi faktorok irányítják a kis országok sike-
rességét. A vállalati adóztatási receptek, a méret, a demokrácia és a szellemi tulajdon sokkal 
kevésbé meghatározóak.” Egy másik definíció szerint az immateriális infrastruktúra „azon fak-
torok összessége, amelyek segítenek fejleszteni az emberi képességeket, továbbá segítik az 
emberi erőforrásokat és az intézményi kvalitást is magába foglaló hatékony gazdasági akti-
vitás növekedését, fejlődését.” Alapvetően politikai, jogi és társadalmi-gazdasági természetű 
faktorok a szociális, gazdasági és kulturális dimenziók részeként.” Natella, O’Sullivan, 2014.

40 A HDI a világ országainak összehasonlítását teszi lehetővé a születéskor várható élettartam, az 
írástudás, az oktatás és az életszínvonal alapján.

41 Natella, O’Sullivan, 2014. 4.o.
42 Uo. 7. o.
43 Uo. 2014. 17. o.
44 Alouini, Hubert, 2015.
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nem elérhetőek a nagyobb országokban, vagy nagyon drágák.45 A katalán gazda-
ság szerkezetét tanulmányozva láthatjuk, hogy egy bizonyos fokú specializáció már 
létezik, különösen a vegyipar és a szolgáltató szektor terén. Ez a független katalán 
államot új vállalatok számára is vonzóvá tehetné.

A szuverén állam mellett kampányolók úgy vélik, a katalán ipar és a kedvező geo-
politikai helyzet vonzerejének köszönhetően nem valószínű, hogy a Katalóniában 
működő nagy multinacionális cégek annak függetlenné válása esetén áthelyeznék 
az üzleti tevékenységüket egy másik államba.46

A legfontosabb szempontot a főbb piacok és beszállítók, valamint a természeti 
erőforrások elérhetősége és közelsége, a megfelelő makroökonómiai stabilitással 
és növekedési potenciállal rendelkező gazdasági, intézményi és szabályozási kör-
nyezet, a munkaerő elérhetősége, képzettsége és ára, a fiskális és nem pénzügyi 
ösztönzők, a versenyelőny, valamint a környező országok és városok által az elosz-
tási láncban nyújtott új lehetőségek [ jelentik].47

Azok a városok, amelyek a leginkább érdekeltek a multinacionális vállalatokért 
folyó versenyben, biztosítják a költségek és a minőség egyensúlyát azok helyszín-
választásakor, mivel a magas színvonalú szolgáltatások nyújtása hasonlóan magas 
színvonalú működési környezetet igényel.48 Természetesen fontos, hogy a körülmé-
nyek, amelyekről korábban beszéltünk, optimálisak legyenek, mert ha az említett 
feltételek nem állnak fenn, akkor a szuverén Katalónia nem lesz elég vonzó ahhoz, 
hogy ott új cégek telepedjenek le, és ez a hosszú távú prosperitásra is hatással 
lehet.

A „legrosszAbb” gAzdAsági forgAtókönyv
 

Az európai uniós tagság jogi kereteit és azok relevanciáját az előző tanul-
mányunkban tárgyaltuk, most annak a kereskedelemmel és a gazdasággal 
kapcsolatos aspektusait vizsgáljuk, a független katalán állam életképessé-

gének a szempontjából. A globalizáció érájában, amikor az interdependenciákkal 
átszőtt nemzetközi rendszerben csökken a határok és az önálló államok jelentősé-
ge, a piacok liberalizációjának egyre nagyobb a súlya.

Gary Becker Nobel-díjas közgazdász szerint – épp a globalizált internacionális 
viszonyokból kifolyólag – a gazdasági szempontból káros következmények meg-
valósulásának az esélye egyre kisebb, mivel a nyitott gazdaságok miatt már nem 
jelent hátrányt a korábban sok kiváltságot biztosító, nagy belső piaccal rendelkező 
entitásokkal szemben egy-egy országnak a mérete.49

45 Natella, O’Sullivan, 2014.
46 El Clauer, 2013. 93. o.
47 Zhu,Aranda Larrey, Santos, 2015. 9. o.
48 Uo.
49 Becker, 2012.
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Núria Bosch szerint Katalónia Svédországhoz és Dániához hasonló méretű, nyi-
tott gazdaság lenne, így a gazdasági növekedése is azokkal mutatna analógiát.50

Azt kijelenthetjük, hogy az EU-tagság kérdése technikailag nem okozna nagy ki-
hívást a független katalán állam számára, hiszen Spanyolország csatlakozásával az 
uniós acquis a spanyol és így a katalán jogrend részévé vált; ugyanakkor az ügy egy 
rendkívül érzékeny politikai vitát indíthat meg, más tagállamokban is precedenst 
teremtve a többi szeparatista mozgalom számára.

Núria Bosch a vele készített interjú során elmondta, úgy véli, hogy bizonyos prak-
tikus okok – mint az acquis communautaire és maastrichti konvergenciakritériumok 
azonnali teljesítése – lehetővé tennék, hogy a szecesszióval egyidejűleg folyhassák 
a tárgyalások az Unióba való újrafelvételről, s így Katalónia nem kényszerülne az 
EU elhagyására. Az olyan multinacionális vállalatok pedig, mint a Renault–Nis-
san, a Volkswagen vagy a BASF, a saját jól felfogott érdekeik védelmében olyan 
lobbitevékenységet folytatnának, amely segítene ennek elérésben.51 Véleményünk 
szerint ez kissé naiv, de legalábbis a valóságtól elrugaszkodott hozzáállás.

A függetlenséget támogatók egy józanabb csoportja számításba veszi azt a 
lehetőséget is, hogy Katalónia nem lesz tagja az Európai Uniónak. Ők Svájcra és 
Norvégiára utalva jelzik, hogy a nemzetközi színtéren lehetséges egy Unión kívüli 
országnak is tökéletesen prosperáló gazdaságnak lennie. Annak a nemkívánatos 
esetnek a lehetőségét is szem előtt tartják, hogy olyan országok, mint Kína és 
Oroszország – amelyek saját szeparatista problémákkal néznek szembe –, meg-
vétózzák a független katalán állam ENSZ-csatlakozását. Ez pedig, kiegészülve a 
spanyol állam nemzetközi befolyásával és beágyazottságával, megnehezítheti 
Katalónia számára a nemzetközi szövetségesek keresését, és különösen negatív 
hatással lehet a kereskedelmi kapcsolataira.52

Ismerve az Európai Unió legfőbb képviselőinek a véleményét és a szerződéseket, 
kijelenthetjük: annak az esélye, hogy Katalónia szuverén entitásként az Unió gazda-
sági előnyeinek a haszonélvezője legyen, meglehetősen csekély. Ennek fényében 
vizsgáljuk meg, milyen hatással lehetne a katalán gazdaságra az EU-tagság hiánya.

Az Európai Unió tagországai – Horvátország kivételével, amely az egyezmény 
ratifikációjára vár – Norvégiával, Liechtensteinnel és Izlanddal közösen alkotják az 
Európai Gazdasági Térséget, amelyben érvényesül a négy szabadság – az áruk, 
a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásának – elve, valamint az 
európai közös piac. Az EU tagjai egymás között vámmentesen kereskednek, ami 
komoly lehetőséget nyújt a kis államoknak az exporton keresztül történő gazdasági 
növekedés generálásához.

Katalónia exportjának jelentős része, közel kétharmada (65,81%) irányul az 
Európai Unió tagállamaiba, különösen Franciaországba, Németországba, Olaszor-
szágba, Portugáliába és az Egyesült Királyságba. Ez megközelítőleg 42.878 millió 
eurót tett ki 2016-ban, ami igen jelentős a katalán GDP arányát tekintve is. Ezek a 

50 Bosch Roca, 2013. 84. o.
51 Bosch Roca, 2014.
52 El Clauer, 2013. 37., 43. o.
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számok pontosan érzékeltetik, mennyire érzékenyen érintené a független katalán 
gazdaságot az uniós piac – akár csak részleges – elvesztése.

1. ábra53

A katalán export megoszlása 2016-ban

Az önállóvá vált Katalónia, ahogy arról már korábban szó volt, az uniós szer-
ződések értelmében harmadik államként viselkedne az EU viszonylatában.54 
Ennek folyományaként – hacsak nem köt az Unióval egy szabadkereskedelmi 
megállapodást, amely a tagállamok egyszerű többségének a jóváhagyásával is 
megvalósulhat – szembesülne a közös piac hiányának minden negatívumával.55 
Elképzelhető ugyan egy olyan egyezség ez ügyben az Unió és a katalánok között, 
amely révén elkerülhető a független entitással szembeni, a közös piac protekciója 
érdekében szükséges vámok és nem vámjellegű korlátozások felállítása. Azonban 
az eddigi nyilatkozatok alapján ez jelenleg nem tűnik reálisnak, különös tekintettel 
arra, hogy alapvetően az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek is 
el kellene fogadnia egy ilyen megállapodást, amelyek – a tagsággal kapcsolatos 
korábbi problémákra tekintettel – nem valószínű, hogy a katalánok számára ked-
vező döntést hoznának.

53 Forrás: Generalitat de Catalunya. Institut d’Estadística de Catalunya, 2017.
54 La Moncloa, 2013.
55 Granell, 2014.
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Ennek következtében jelentősen romlana a katalán kis- és középvállalatok (kkv) 
versenyképessége, amelyek főként az EU piacára termelnek. A 4–10 százalék kö-
zötti vámot kénytelenek lennének a nyereségükből finanszírozni, és a versenyben 
maradáshoz a jobb termelékenység és hatékonyság érdekében újra kellene defini-
álniuk az egész vállalati struktúrát.56

Az Európai Unió gazdasági aspektusai közül a közös piac, a vámmentesség és 
négy szabadság elve mellett az eurózóna – melyet a közös valuta a gazdasági és 
monetáris unió (GMU) mechanizmusaival együtt testesít meg – szintén pozitívum-
ként határozható meg. Ahogy korábban kijelentettük, a szuverén Katalóniára – épp 
a függetlensége okán – nem vonatkoznának az uniós szerződések, így az EU-tag-
ság elvesztése mellett az eurózónát is elhagyni kényszerülne.

A katalán nacionalisták szerint ez még nem jelentene olyan nagy problémát, 
mivel úgy vélik, az eurót egyoldalúan is tovább használhatnák a független Kata-
lónia valutájaként. Jóllehet sem a GMU institucionális kereteihez, sem az Európai 
Központi Bank (EKB) esetleges segélymechanizmusaihoz nem férhetnének hozzá 
– ezt még Núria Bosch is hátrányként ismer el –, ugyanakkor három olyan ok is van 
szerinte, amely csökkenti ennek a súlyosságát. Az egyik az EKB-nak a tagállamok-
tól való függetlensége a kamatpolitika tekintetében; a másik, hogy Katalónia direkt 
módon történő reprezentálása ma sem biztosított, így annak hiányával semmit sem 
veszítenek; s a harmadik, hogy Spanyolországnak a monetáris politikát meghatáro-
zó testületekben való súlya csak kevéssé releváns.57

Bár kétségtelenül van igazság abban, amit Bosch állít, a kép a monetáris kér-
dések tekintetében ennél sokkal árnyaltabb, és nagyobb relevanciával bír. Ahogy 
Francesc Granell is leírja,58 Montenegróhoz vagy Koszovóhoz hasonlóan természe-
tesen a katalánok is dönthetnének úgy, hogy az eurózónából kikerülve is tovább 
használják az eurót, ennek azonban súlyos és drága következményei lennének.

Egyrészt egy újonnan születő állam számára nagyon fontos, hogy biztosítottak 
legyenek a monetáris politikai eszközei a saját finanszírozása kordában tartása ér-
dekében. Másrészt az önálló kamatpolitika mellett az is lényeges, hogy megfelelő 
likviditást tudjon biztosítani.

Mivel Katalónia nem rendelkezne nemzeti bankkal az eurózónán belül, hogy a 
koordinációs feladatokat az EKB-val közösen ellássa, s nem képezné részét az Eu-
rópai Központi Bankok Rendszerének és a GMU-nak sem, így a katalán államban 
finanszírozási tevékenységet folytató bankok számára elérhetetlenek lennének a 
segélynyújtás és más mechanizmusok finanszírozására felállított alapok.59

Arra a függetlenséget támogatók is felhívják a figyelmet, hogy amennyiben 
Katalónia nem lehetne valamilyen formában tagja az eurózónának, és egy, az eu-
róhoz kötött nemzeti valutát kellene bevezetnie ahhoz, hogy a monetáris politika 
eszközeivel élhessen, az komoly pénzügyi nehézségeket is eredményezhet. Ennek 
igazolásához elég, ha analógiaként csak az elmúlt időszakra és Argentína helyzetére 
56 Nagy, 2012. 44. o.
57 Bosch Roca, 2013. 86. o.
58 Granell, 2013. 8. o.
59 Uo.
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gondolunk.60 Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy még az eurózónatagoknak 
is viszonylag kevés lehetőségük van a monetáris politika befolyásolására, mivel az 
EKB behatárolja a mozgásterüket.

A katalán bankok át is helyezhetnék a székhelyüket egy eurózónán belüli tag-
állam területére, hogy így biztosítsanak likviditást a Katalóniában lévő fiókjaiknak. 
Ez a megoldás azonban kevéssé lenne rentábilis az új állam financiális biztonsága 
szempontjából.

Mindezekből kifolyólag kijelenthetjük, hogy a katalánoknak de facto nem éri 
meg tovább használniuk az eurót, mert sok olyan pénzügyi instrumentumot veszí-
tenének el vele, amely rövid távon elengedhetetlen ahhoz, hogy gazdasága talpon 
maradjon.

Meg kell jegyezni azt is, hogy a valuta kérdése egy ördögi spirálhoz vezet. 
Ugyanis egy új valuta bevezetése – még ha csak ideiglenesen is – tovább csök-
kentheti a nemzetközi befektetők és hitelezők bizalmát,61 újabb visszaesést okozva a 
szecesszió miatt amúgy is valószínűsíthetően megfogyatkozó külföldi működőtőke-
beruházásokban.

A problémát nemcsak az jelentené, hogy a hitelezők és a hitelminősítő intéze-
tek nem találnák megbízhatónak a katalán kormány fizetőképességét, hanem az is, 
hogy mind a katalán államadósság, mind pedig a Generalitat, a katalán polgárok és 
vállalatok által felvett hitelek euróban denomináltak.

A nemzetközi bizalmatlanság a bevezetendő új valuta leértékelődését okozhatja, 
így egyaránt jelentősen megdrágíthatja az állami apparátus és a magánszemélyek 
által felvett hiteleket. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az elszakadás következtében 
a katalán kormány adósságterhei jelentősen megnövekednének, akár katasztrófa 
közelivé is válhatna a fiskális instabilitással küzdő független Katalónia helyzete.

Az adminisztráció mellett a katalán családokra és cégekre is elviselhetetlen ter-
het róna ez a szituáció, hiszen nemcsak a hitelek összege drágulna meg jelentősen 
a leértékelődés következtében, hanem a vállalatok által az eurózóna tagállamaiban 
lévő partnereiknek fizetendő számlák összege is a leértékelődéssel megegyező 
mértékben megsokszorozódna.62

A monetáris kérdések szempontjából tehát súlyos következményekkel járna a 
szuverén állami lét, ami rövid távú perspektívában vizsgálva szintén cáfolja a füg-
getlen Katalónia gazdasági életképességét.

Az Unió pénzügyi kereteinek a hiányával kapcsolatban még fontos megemlíteni, 
hogy ha Katalónia az EU intézményrendszerén kívülre kerülve elesne a Kohéziós 
Alap, a közös agrárpolitika (KAP) és más hasonló jellegű forrásoktól, jelentősen 
beszűkülnének a lehetőségei, s így tovább romlana az esélye a prosperáló gazdál-
kodás kialakítására.

60 El Clauer, 2013. 39. o.
61 Nagy, 2012. 44. o.
62 Granell, 2014.
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A jelenlegi gazdasági mutatói alapján Katalónia az Európai Unió egyik nettó be-
fizetője lenne,63 mivel GDP-je meghaladja az uniós átlagot. Ezt a katalánok is pozitív 
érvként emelik ki, amikor arról beszélnek, hogy praktikus okokból az elszakadás 
ellenére is az EU tagjai maradnak. A szecesszionista retorika szerint büszkén len-
nének az Unió költségvetéséhez hozzájáruló tagok, hiszen ez is azt példázza, hogy 
hazájuk független államként prosperáló, gazdag képviselője a nemzetközi közös-
ségnek, és ez a tény elősegítheti egy gyors tagság elérését.

Érdekes, hogy bár Katalónia a részese szeretne lenni a világ fontosabb nemzet-
közi szervezeteinek (ENSZ, NATO, EU, OECD, EBESZ, IMF, Világbank és sok más), 
a jövőbeli „feltételes” költségvetése tervezésénél valahogyan mégis elfeledkezik az 
ebből eredő költségekről.64

Sok világszervezet tagsága a GDP arányában kéri a hozzájárulást, vagy előre 
megadott kvótarendszer szerint dolgozik. Figyelembe véve, hogy a katalán vezetés 
egy „virtuális” összegből finanszírozva tervezi a jövőbeli gazdálkodásának a meg-
alapozását, minden költségtételnek jelentősége van abban, hogy a valószínűsíthető 
pénzügyi nehézségek mellett is talpon maradjon.

Bár az elszakadáspárti politikai elit mindent megtesz, hogy az egyértelmű ki-
nyilatkoztatások ellenére elhitesse az ellenkezőjét, a jelen állás szerint független 
államként nem lennének az Unió tagjai, így nem lenne lehetőségük sem hozzájárul-
ni az uniós költségvetéshez, sem pedig részesülni abból.

A korábban ismertetett adatok fényében annak is nagy a valószínűsége, hogy 
egy feltételes elszakadás révén kialakult helyzetben több konvergenciakritériumot 
sem tudna teljesíteni – legalábbis átmenetileg – a szuverén entitás, ezáltal az Uni-
óba való bekerülés lehetősége is távolabbra kerülne.

Figyelembe véve az elemzett adatokat és az egymással párba állított tanulmá-
nyokat, megállapíthatjuk, hogy az önálló katalán állam gazdasági prosperitása sok 
szempontból inkább a függetlenségi népszavazásról szóló politikai kampány része, 
mint valós tényeken alapuló feltételezés.

A nyitott gazdaság jelentette előnyök mellett a szuverén Katalónia hátrányokkal 
és nehézségekkel is szembesülne. A túlzott nyitottság nagyobb sebezhetőséget 
jelent a gazdasági sokkhelyzetekben, továbbá növeli a gazdaság kitettséget. A ke-
reskedelemre és a turizmusra nagymértékben támaszkodó Katalónia számára egy 
spanyol kereskedelmi bojkott lehetősége, továbbá a beutazásokkal kapcsolatos – az 
állam megváltozott nemzetközi státuszából fakadó – adminisztratív többletterhek, 
illetve a GMU elhagyása utáni új pénznem bevezetése vagy az euró megtartása 
egyaránt komoly kiadásokat és nehézségeket okozhat, akárcsak az EU-tagság hi-
ányából eredő gazdasági és egyéb hátrányok. A pénzügyi és monetáris rendszer 
stabilitása a befektetések vonzásának, valamint a jól működő kereskedelemnek 
az alapvető feltétele. Ebből a szempontból a kedvezőtlen nemzetközi környezet-
ben létrejövő függetlenségnek borsos ára lehet. A kereskedelemhez kapcsolódóan 
vizionálható spanyol bojkott, valamint a monetáris és egyéb pénzügyi kérdések a 

63 Nagy, 2013. 4. o.
64 Granell, 2014.
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független katalán gazdaság rövid távú prosperitásának és életképességének a kihí-
vásait összegzik.

A statisztikai adatokból megállapíthatjuk, hogy a vámok felállítása és a szabad 
mozgás korlátozása érzékenyen érintené a katalán kereskedelmet és vállalati struk-
túrát, amely jelentősen beágyazódott az európai közös piac integrált rendszerébe. 
Habár a katalán piacot az Unióval összekötő kereskedelmi szál jelentékeny, nem 
szabad elfeledkezni a spanyol piac fontosságáról sem, amely a katalán áruforga-
lomnak még mindig több mint 40 százalékát teszi ki.

Jóllehet a globalizációval a nagy országok belpiacainak a jelentősége csökkent, 
az intraregionális kereskedelem – főként a szomszédos tartományok tekintetében – 
hangsúlyos maradt Spanyolországban. Ez Katalóniára is jellemző, amelynek főként 
geográfiai megfontolásokból a legintenzívebb régiók közti kereskedelmi kapcsolata 
Valenciával, Aragóniával és Madriddal van, mivel a földrajzi távolságokból adódóan 
az alacsony szállítási költség egyértelműen fontos komparatív előny azon vállalatok 
számára, amelyek közelebbi célországban találhatóak.65 (Lásd a melléklet 2. és 3. 
táblázatát.)

A katalán gazdaság diverzifikáltságából eredően a spanyol piacra történő eladá-
sok nagy változatosságot mutatnak mind az áruk, mind a javak és szolgáltatások 
terén. Ez utóbbiak közül a piaci és nem piaci szolgáltatások a bruttó hozzáadott ér-
ték közel kétharmadát képviselik.66 A katalán kereskedelem rengeteg szállal kötődik 
a spanyol piachoz, ám Katalónia elszakadása esetén – főként, ha az egyoldalúan 
menne végbe – fennállhat egy spanyol bojkott veszélye is.

A függetlenséget pártoló katalánok optimistán látják egy feltételezett spanyol 
bojkott gazdasági hatásait is. Véleményük szerint az exportjuk magas szintje 
minimalizálná a Spanyolország által esetleg meghirdetendő bojkott hatását is. 
Becsléseik szerint a katalán gazdaság alig felét érintené egy bojkott, sőt még keve-
sebbet, ha a függetlenség kapcsán egyezséget sikerül elérni a madridi vezetéssel. 
Láthatjuk, hogy ez több kérdésben is kulcsfontosságúnak bizonyul.67

Azt azonban még a szuverén létet támogatók is elismerik, hogy a legkedve-
zőtlenebb esetben a bojkott akár 4 százalékos GDP-csökkenést és 130.000 
munkahely elvesztését is eredményezhetné, amennyiben a spanyol fogyasztók 40 
és a vállalatok 20 százaléka bojkottálná a katalán árukat.68 Jóllehet a bojkottnak a 
kontraproduktív hatásával is számolni kell, hiszen a spanyol autonóm közösségek 
kiterjedt kereskedelmet folytatnak egymással, így az esetleges válaszlépésként a 
spanyol árucikkekre meghirdetendő katalán bojkott kedvezőtlenül érintené a spanyol 
tartományokat és kereskedőket is, főleg a Katalóniával szomszédos tartományokat, 
amelyekkel a legintenzívebb a kereskedelem.

Egy, a katalán árukra és szolgáltatásokra irányuló feltételes spanyol bojkott hatá-
sa ezzel növelné a Katalónián belüli kereskedelmet, ami egyúttal a protekcionizmus 

65 Guinjoan, Morató, 2011. 73., 75. o.
66 Uo. 45., 62. o.
67 El Clauer, 2013. 95. o.
68 Uo.
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növekedéséhez is vezetne. Tekintettel arra, hogy az EU egyik alapelve az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgása – ami a globalizáció világában különösen a kis, 
nyitott gazdaságok esetében elengedhetetlen –, az új katalán államnak küzdenie 
kellene az úgynevezett „ellenbojkott” terjedésével szemben.69

A másik oldalról nézve, egy ilyen jellegű tiltakozásnak lehetnek gazdasági, anya-
gi, esetleg jogi jellegű megfontolásai is, de ennél az eshetőségnél nem tekinthetünk 
el az emocionális komponenstől – a sértettségtől és dactól – sem, amit a szecesz-
szió válthatna ki a spanyolokból.

Az egyéni motiváció, a ráhatás, a meggyőző erővel rendelkező emberek, befo-
lyásos vállalatok, a társadalmi nyomás és a költség/előny összehasonlítás mind 
fontos feltételei egy sikeres bojkottnak.70 Ez a tiltakozási forma amellett, hogy csök-
kenti a bojkottált termékek piacát, ösztönzően hat a helyi gazdaságra is.

A különböző kereskedelmi ágak aktivitása következtében a bojkott eltérő mér-
tékben fejtené ki a hatását a katalán gazdaság egyes szektoraiban, ugyanakkor 
biztos, hogy a bruttó hozzáadott érték csökkenésével járna. A végfelhasználókkal 
közvetlen kereskedelmi kapcsolatban álló vállalatok érintettsége komolyabb lenne, 
mint a szolgáltatásokkal kereskedő cégeké.71

Természetesen az, hogy a katalán gazdaság milyen mértékben válik a bojkott 
negatív hatásaitól befolyásolttá, a tiltakozás intenzitásától függ, ahogyan az is, 
hogy az milyen mértékű csökkenést okozna a katalán gazdasági növekedésben 
és visszaesést a kereskedelemben. Modest Guinjoan és Xavier Cuadras Morató 
realista becslései szerint egy ilyen bojkott akár 40 százalékos negatív előjelű vál-
tozást is okozhatna a katalán árucikkek iránti keresletben, és a GDP 3-6 százalék 
közötti esését.72

A legérintettebb szektor az ipar, a kommunikáció és szállítás, valamint a ke-
reskedelem lenne. A keresletben és az eladásban történő visszaesés a bevételek 
csökkenésével pénzügyi problémákat eredményezne, ha nem sikerülne egy alterna-
tív piacot találniuk a vállalatoknak. Hosszú távon akár a termelés csökkentéséhez, 
elbocsátásokhoz is vezethetne, nehéz helyzetbe hozva a katalán cégeket.73

Az ilyen típusú kereskedelmi tiltakozások ellen nehéz kielégítő helyettesítő 
megoldást találni, ám mivel Katalónia esetében számítani lehet a bojkott kereske-
delempolitikai eszközként történő alkalmazására, mindenképpen szükséges lenne 
a proaktív fellépés, az új piacokra való belépés és a katalán államnak a nemzetközi 
nyitás iránti támogatása.

További lehetőség egy, a spanyol termékekkel szembeni ellenbojkott szervezé-
se, melynek sikere azon múlhat, hogy tudnak-e helyettesítő terméket találni a saját, 
belső piacon.74

69 Uo. 97. o.
70 Guinjoan, Morató, 2011. 118., 121. o.
71 Uo. 174. o.
72 Uo. 179–182. o.
73 Uo. 209–210. o.
74 Uo, 2011.
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A bojkott ügyében a katalánok alábecsülik Spanyolország nemzetközi kapcso-
latrendszerét. Igaz ugyan, hogy a spanyolok nem tilthatnák meg a többi európai 
uniós tagállamnak, hogy azok Katalóniával kereskedjenek, ha az érdekük úgy kíván-
ja, ugyanakkor megkérhetnék őket erre az uniós tagállamok közötti szolidaritásra 
és az alapvető értékekre hivatkozva. Azokra az értékekre, amelyeket a véleményük 
és – a nemzetközi jog egyértelmű szabályozása és iránymutatása hiányában – 
az irányadó spanyol jog szerint Katalónia az egyoldalú függetlenségével súlyosan 
megsértene. Ez esetben az EU-t alkotó államoknak mérlegelniük kellene, hogy 
mennyire fontosak a spanyol kereskedelmi kapcsolataik, és megéri-e a Katalóniával 
való kereskedelemből származó profitjuk, hogy az egy uniós tagállamhoz fűződő jó 
viszonyukban eredményezhet feszültséget.

Emellett azt is érdemes figyelembe venni, hogy az EU és a schengeni övezet 
elhagyása következtében Katalóniával szemben felállítandó vámok és adók – az 
EU-val való különmegegyezés vagy bilaterális megállapodás hiányában – nemcsak 
a spanyolok számára okoznak többletköltséget a kereskedelemben, hanem az ösz-
szes uniós országnak. Hiába kiemelt jelentőségű az Unió számára a Katalónián 
keresztülhaladó mediterrán korridor, és hiába kellene a spanyol vállalatok közel 40 
százalékának a bojkott miatt új szállítási útvonalat keresnie,75 a már kiépített infra-
struktúra révén az ország északi (Baszkföld, Kantábria, Asztúria) és keleti részén 
elhelyezkedő autonóm közösségek (Valencia, Murcia) kikötői részben helyettesíti 
tudnák a katalán szárazföldi útvonal kiesését. Így a szállítás költsége – a vízi úton, 
nagymennyiségben történő szállítás alacsonyabb költségei miatt – nem emelked-
ne olyan jelentékeny mértékben.

Ahogy arról már szó volt, a turizmust is negatívan érintené az Unión kívülre ke-
rülés, mivel a vámok és adók bevezetése az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások árát 
is növelné bizonyos mértékben, és akkor még nem beszéltünk a valuta stabilitásáról 
és az inflációról. Pedig ezek jelentős faktorok, hiszen a katalán gazdaság szerkeze-
tében komoly aránya van a szolgáltató szektornak, amelynek része a turizmus is.

Egy olyan Katalónia számára, amely uniós tagság híján kedvezőtlen nemzetközi 
piaci körülmények között és egy gazdasági átmenet közepén találja magát, annak 
alábecsült költségeivel harcolva, komoly érvágás lenne egy spanyol bojkott, főként 
mivel a spanyol intraregionális kereskedelemben szuficites a mérlege (2. táblázat) 
a többi tartománnyal szemben, így az amúgy is gazdasági nehézségekkel szem-
bekerülő állam még komolyabb hiányokat halmozhatna fel, ami rövid távon tovább 
csökkentené annak a ténynek a helytállóságát, miszerint Katalónia életképes szu-
verén entitás lesz a függetlenné válása után.

75 El Clauer, 2013.



T-2017/6.

 A katalán függetlenség ára (2.) 23

konklúzió

A korábbiakban tárgyalt és részletesen elemzett adatokat összegezve levon-
hatjuk a következtetést, hogy a vizsgálatunk eredményei alátámasztják az 
alapvető feltételezésünket, miszerint az elszakadás rövid – és valószínűsít-

hetően közép- – távon nem lenne kedvező gazdaságilag, és komoly terheket róna a 
létrejövő független katalán államra.

Természetesen a katalán szecesszió tényleges bekövetkezte nélkül nem állapít-
hatóak meg teljességgel azok a faktorok, amelyek determinálnák a szuverén állam 
gazdasági szféráját, de a kutatás alapján leszögezhető, hogy az önállóság nagy va-
lószínűséggel súlyos anyagi terhekkel járna Katalónia számára. Ebből kiindulva az 
is látható, hogy a békés, demokratikus tárgyalások útján megvalósuló szecesszió 
mellett az Európai Unió és a nemzetközi közösség támogatása és elfogadása is el-
engedhetetlen ahhoz, hogy a függetlenség Katalónia vagy bármely más uniós régió 
(pl. Skócia) számára kifizetődő legyen.

Igaz ugyan, hogy a „csillagok kedvező állása” mellett, Spanyolországgal 
megegyezésben létrejövő függetlenség, amely nem fosztja meg az új államot a 
nemzetközi elismeréstől, az EU-tagságtól, és nem okoz átmeneti gazdasági és 
pénzügyi instabilitást, már rövidebb távon is eredményezhetne egy prosperáló ka-
talán gazdaságot. A fejlett gazdaság, a jó földrajzi elhelyezkedés és a már meglévő 
kapcsolatrendszer mellett azonban mindehhez a felek hajlandóságára és nyitott-
ságára is szükség van, de ez utóbbi az EU- és ENSZ-tagság vonatkozásában még 
spanyol támogatottság mellett is erősen kérdéses, tekintettel más uniós és EU-n 
kívüli államok (pl. Kína) egyedi érdekeit figyelembe véve.

A kutatások alapján jelentős problémaként állapítható meg a két oldal közötti 
politikai diskurzus hiánya, pedig az elengedhetetlen lenne a problémák megoldá-
sához.

El kell ismerni, hogy a spanyol autonómiarendszer európai mércével mérve is 
nagylelkűen kezeli a nemzeti kisebbségeket, és a legutóbbi spanyol választások óta 
a Mariano Rajoy vezette kormány több hajlandóságot mutat a párbeszédre, hosszú 
távon viszont mégsem tűnik a legjobb megoldásnak a Katalóniának járó visszaté-
rítések megnövelése, mivel az feszültséget generálhat a többi autonóm tartomány 
és a madridi kormány között, továbbá nem valódi megoldása a problémáknak, csak 
felületi kezelése.76

Ahogy arra Paul Anderson is rámutat, a spanyol kormány korábbi taktikája, mi-
szerint tudomást sem vesz a katalán függetlenségi igényekről, nem mozdította elő 
a kérdés demokratikus rendezését, mi több, arra ösztönözte a katalán politikai elitet, 
hogy mindenáron a szuverenitás kivívását tűzze ki célul egy esetleges alkufolyamat 
helyett. A katalán lakosság körében a párbeszéd hiánya szintén oda vezetett, hogy 

76 La Moncloa, 2017 a; La Moncloa, 2017 b.
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igen nagy arányban (73,6%) támogatják77 egy demokratikus referendum megrende-
zését, amelyen saját maguk dönthetnek a jövőjükről; ugyanakkor ez nem egyezik 
meg a függetlenséget támogatók arányával (44,3%).78

A lehetséges megoldások között felvetődött az autonómia kiterjesztése,79 egy 
fiskális paktum vagy egy esetleges összspanyol alkotmányreform is.80 Ezek hosz-
szabb-rövidebb távon alternatívát kínálnak a kérdés kezelésére.

Ahogy José Montilla81 és Fernando González is megjegyzi, sokkal felelősebb vi-
selkedésre van szükség mindkét fél részéről, és – félretéve az ellenséges érzéseket 
és a dacot – politikai párbeszédet kell kialakítani, mert ez a módja, hogy egy ilyen 
jellegű kérdést a demokrácia és a jogállam játékszabályain belül rendezni lehessen, 
hiszen egy demokráciában egy ország lakosságának egyik része nem dönthet ön-
állóan az egész állam sorsát komolyan érintő kérdésben.82

A politikai dialógus nemcsak azért szükséges, mert azzal meg lehet akadá-
lyozni a szecessziót és annak a Katalóniára és Spanyolországra nézve is súlyos 
következményeit, hanem azért is, mert az eredményeképpen létrejöhet az országot 
alkotó tartományok közötti konszenzus, amely egy szükséges, átfogó, egységes, 
mindenki számára kielégítő reformfolyamatot szülhet, hiszen a katalánokon kívül 
más spanyol régiók lakosai is elégedetlenek a jelenlegi autonómia szintjével és a 
finanszírozási rendszerrel.

A spanyol alkotmány ismeretében kijelenthető, hogy bármely terület törvényes 
és rendezett kiválása csak az alkotmány módosításával válhatna nemzetközi, uniós 
és nemzeti jogi szinten is rendezetté. Ugyanakkor az alkotmány esetleges meg-
újítása esetén akár a katalán elszakadás kérdése is lekerülnek a napirendről egy 
megfelelő megállapodás létrejöttével, amely biztosítja azokat a kompetenciákat és 
jogokat, amelyek megelégedést jelenthetnének a lakosság számára.

Az alkotmány átdolgozására több lehetőség is elképzelhető. Az egyik a 
föderalizáció alaptörvénybe foglalása. Ez ugyanakkor jelentős költségnövekedéssel 
is járhat. Hiszen minden egyes szövetségi államnak meglenne a saját kormányzati 
infrastruktúrája és törvényhozása, ami gyakran túlköltekezéshez és magasabb ál-
lamháztartási hiányhoz is vezet – regionális és helyi szinten egyaránt.83

A spanyol alkotmány 168. cikke rendelkezik az ország föderatív átalakításának 
a lehetőségéről. Ez alapján az alkotmányreform keresztülviteléhez szükséges a 
kongresszusi és a szenátusi képviselők kétharmadának a támogató szavazata, 
majd ezt követően a Cortes feloszlatása és új választások kiírása. A voksolást kö-
vetően összeülő új, mondhatni „alkotmányozó” Cortesnek ismét mindkét házában 
a képviselők kétharmadának meg kell erősítenie a módosításokat. A folyamatot 

77 Centre d’Estudis d’Opinió, 2016.
78 Anderson, 2017.
79 Szilágyi, 2011; Domonkos, 2008; Domonkos, 2009.
80 Tajadura, Aranda, du Miguel, Román, 2013.
81 Montilla, 2014.
82 La Sexta TV, 2014.
83 Natella, O’Sullivan, 2014. 25. o.
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végül az alkotmányreformot megerősítő és jóváhagyó országos népszavazás te-
szi teljessé.84

E rendkívül bonyolult – és nehezen megvalósítható – alkotmányreform és an-
nak magas költségvonzatai ellenére többen úgy vélik,85 hogy talán az egyik legjobb 
megoldás az alkotmány föderalista jellegű reformja lenne, amely egy erős és hatéko-
nyabban működő Spanyolországban pénzügyi téren több szabadságot biztosítana 
a tartományok számára, tiszteletben tartva a diverzitást és az önkormányzás jogát, 
és a nagyobb függetlenség ellenére egységbe kovácsolva az ország nemzeteit.86

Azt nem lehet megállapítani, hogy milyen megoldás lenne a legmegfelelőbb a 
helyzet rendezésére, ugyanakkor az egyértelműen látszik, hogy az elszakadás rövid 
távon sok negatívumot, bizonytalanságot és nehézséget okozhat, ami a képzeletbeli 
mérleg nyelvét a status quo részleges fenntartása, a spanyol államon belüli kompe-
tenciák megfelelőbb decentralizálása és a költségvetési újraelosztás reformja felé 
billenti.

Mellékletek
2. táblázat87

A Spanyolországon belüli interregionális kereskedelemben a katalán export, import 
nagysága és a kereskedelmi egyenleg mértéke 1995–2013 között (millió €)

Év Export Import Kereskedelmi 
egyenleg

1995 31 387,4 17 671,0 13 716,4
1996 32 931,7 19 328,4 13 603,4
1997 35 698,5 20 863,7 14 834,8
1998 36 495,9 21 351,3 15 144,6
1999 41 524,9 22 201,9 19 323,1
2000 44 644,3 25 304,8 19 339,6
2001 45 657,4 24 949,0 20 708,4
2002 43 659,2 23 387,2 20 272,0
2003 43 584,1 25 771,8 17 812,3
2004 47 167,0 26 225,4 20 941,6
2005 47 867,3 25 582,2 19 285,2
2006 51 130,7 30 810,7 20 320,0
2007 52 872,8 30 830,7 22 042,0
2008 50 841,6 31 809,1 19 032,5
2009 41 946,1 23 799,2 18 146,9
2010 45 311,4 23 643,5 21 667,9
2011 41 827,8 27 925,3 13 902,5
2012 39 735,6 24 305,9 15 429,8
2013 38 558,0 26 829,3 11 728,6

84 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1978.
85 Granell, 2014.
86 Tajadura, Aranda, du Miguel, Román, 2013. 52. o.
87 Forrás: Llano Verduras, Lanchas, Esteban de la Fuente, 2010.
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3. táblázat88

A Spanyolországon belüli régiók közötti kereskedelemben
a Katalóniából Spanyolországba irányuló export tekintetében legaktívabb autonóm 

közösségek (1995–2010 közötti átlag)
rAngsor Az 

interregionális 
kereskedeleMben

AutonóM 
közösség Millió € %

  1. Aragónia   7 293,8   17,2
  2. Valencia   7 086,2   16,7
  3. Madrid   5 156,3   12,2
  4. Andalúzia   3 984,8     9,4
  5. Kasztília és León   2 838,6     6,7
  6. Baszkföld   2 753,0     6,5
  7. Baleári-szigetek   2 312,2     5,4

  8. Kasztília–La 
Mancha   2 120,0     5,0

  9. Kanári-szigetek   2 115,1     5,0
10. Navarra   1 578,5     3,7

Interregionális kereskedelem összesen 42 430,5 100,0
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